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FESTIVAL D'ESTIU

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

VENDA D'ENTRADES 
A PARTIR DEL 18 DE MAIG 
· O�cina de Turisme d'Alella

Pagament només amb targeta de crèdit.
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dt, dc, dj, dg: de 10 a 14.30 h.
Dv, ds: de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h

. alella.koobin.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Aforament limitat.
· Ús obligatori de mascareta.
· Control de les distàncies de seguretat entre seients.
· Gel hidroalcohòlic.
· Obertura de portes 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle i 
entrada esglaonada.

· No es podrà accedir al recinte un cop començat l’espectacle.
· Un cop adquirida l'entrada, només es podrà retornar l'import 
en cas que l'esdeveniment es cancel·li abans que hagi 
començat.

· L'Ajuntament es reserva el dret d'alterar o modi�car el 
programa.

· La programació queda subjecte a la situació sanitària vigent.

#culturasegura
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Divendres 2 de juliol, a les 22h, a l’Espai d’Arts Escèniques 9-12 €

NARCÍS PERICH

Dissabte 3 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès 18-23 €

FESTIVAL D’ESTIU

2 PRINCESES BARBUDES ‘LA BONA VIDA’

Diumenge 4 de juliol, a les 18h, a l’Espai d’Arts Escèniques 4’50-6 €

Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes d’humor tocades amb 
instruments petits i de joguina. Us quedareu de pedra! Premi Enderrock 2020 al 
millor disc per a públic familiar.

A més a més... taller musical  
Dijous 1 de juliol, a les 18 h, a l’Espai d’Arts Escèniques

Taller per a infants en què les joguines i el Paleolític tindran un protagonisme 
especial. Gratuït amb inscripció prèvia a espaialella@alella.cat

El cantautor alellenc tornarà a actuar a casa dotze anys després i ho farà amb 
energia renovada i amb el seu vuitè disc a punt de sortir. Acompanyat d’una 
banda, en format rocker, amb dos alellencs més i dos masnovins, oferirà un 
directe enèrgic i reivindicatiu, amb cançons vitals i alegres com a resposta —i 
alhora sortida— als temps que corren.

Els Pets portarà dalt de l’escenari idíl·lic dels Jardins de Cal Marquès els 20 
grans èxits de la banda, de forma cronològica inversa, dels més recents als més 
antics. Cada un dels concerts fa una mirada retrospectiva del que han estat els 
trenta-cinc anys de la carrera del grup, i és una petita festa per celebrar el 35è 
aniversari amb els seus seguidors, que els han donat suport i que han viscut 
aquests anys amb la banda sonora d’Els Pets acompanyant-los. Prepareu-vos 
doncs per un concert trepidant, eufòric i amb un punt de nostàlgia.
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VENDA D'ENTRADES A PARTIR DEL 18 DE MAIG 

Presencialment: O�cina de Turisme d'Alella
En línia: alella.koobin.cat


